
HORÁRIO: 10h00
Código de Cargos - 202
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
Nome - RG - Classificação
MAURO DE SOUZA SILVEIRA JUNIOR - 128921158 - 2 
RELAÇÃO DE VAGAS: 01 
LOCAL DE TRABALHO: Secretaria do Meio Ambiente 
DEPRN - Núcleo Técnico de Teodoro Sampaio
ENDEREÇO: Rua Alberto Amador, 649 - casa 08 - Teodoro

Sampaio - São Paulo
Departamento de Recursos Humanos, 16 de abril de 2009.
EDITAL DRH Nº 18/2009
CONVOCAÇÃO PARA ANUÊNCIA
CONCURSO PÚBLICO PARA A CLASSE DE ENGENHEIRO I
I.E. N 01/2006
A Diretora do Departamento de Recursos Humanos da

Secretaria de Estado do Meio Ambiente, CONVOCA os candida-
tos habilitados no Concurso Público para a classe de ENGE-
NHEIRO I, homologado em 30/06/2006, a comparecerem em
data e local abaixo mencionados a fim de manifestarem inte-
resse pelas vagas oferecidas.

O candidato deverá comparecer 30 (trinta) minutos antes
do horário estabelecido neste edital, munido do original de um
dos seguintes documentos de identificação dentro do prazo de
validade, conforme o caso: Cédula de Identidade (RG) ou
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) ou Certificado
de Alistamento Militar ou Carteira Nacional de Habilitação
expedida nos termos da Lei Federal n.º 9.503/97 ou Passaporte.

Na impossibilidade de seu comparecimento, poderá fazer
se representar por procurador legalmente constituído, devendo
ser apresentado o original do instrumento do mandato, com
firma reconhecida, que ficará retido na unidade, além do docu-
mento de identidade do procurador.

O candidato que não apresentar um dos documentos
acima solicitados não poderá fazer a anuência.

O candidato que não estiver presente no momento da cha-
mada, ao chegar terá preferência sobre os demais ainda não
convocados pela mesa, desde que esteja melhor classificado e
ainda haja vaga.

Antes do início dos trabalhos, a mesa que os presidir for-
necerá os esclarecimentos necessários e determinará a orienta-
ção a ser seguida no seu decorrer.

ESQUEMA DE CONVOCAÇÃO
DATA: 22/04/2009
LOCAL: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE - Auditório

Augusto Ruschi - Prédio 1
ENDEREÇO: Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 -

Pinheiros - São Paulo
HORÁRIO: 10h30
Código de Cargos 601 - Empreendimentos de Saneamento

Ambiental
RELAÇÃO DE CANDIDATOS CONVOCADOS
Nome - RG - Classificação
ERIKA MYHO MATSUMURA 24422537-0 18
SERGIO LUIS SIEBRA MOREIRA 5011006010 19
VINICIUS QUIRINO DOS SANTOS 34287616-8 20
ADEMIR DELABIO 5137588 21
DANIELA MIDORI KANESHIRO 35782725-9 22
MELISSA DE LIMA 33810886-5 23
CARLOS FERNANDO RIOLI DUARTE DE SOUZA 16835589-

9 24
ANDRE PIOLTINE 11194317 25
SILVIO DINIZ DE MEDEIROS 025980758 26
KISNER ANDERSON MAIA MG-8823787 27
EDUARDO POTSCH CAMARA MATOS 4196434-2 28
ROBSON BALBINO DE MORAIS 34761804-2 29
ANA CRISTINA FREITAS DE ARAUJO 6680924 30
LUCIANA MIYOKO MASSUKADO 65086140 31
EDUARDO TOSHIO SUGAWARA 33016323-1 32
RELAÇÃO DE VAGAS: 02
LOCAL DE TRABALHO: Secretaria do Meio Ambiente - Sede
ENDEREÇO: Av. Professor Frederico Hermann Júnior, 345 -

Pinheiros - São Paulo
RELAÇÃO DE VAGAS: 02
LOCAL DE TRABALHO: Secretaria do Meio Ambiente -

DUSM
ENDEREÇO: R. Nossa Senhora do Rosário, 521, Jardim

Arabutã - Embu das Artes - SP
RELAÇÃO DE VAGAS: 02
LOCAL DE TRABALHO: Secretaria do Meio Ambiente -

DUSM
ENDEREÇO: Av. Lucas Nogueira Garcês, 325 - Centro - São

Bernardo do Campo - SP
Departamento de Recursos Humanos, 16 de abril de 2009.

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO
PAULO

FUNDAÇÃO PARQUE ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO
CONCURSO PÚBLICO Nº. 001/2005
PROCESSO N.º CC-0027/05-05
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 176
O Diretor Presidente da Fundação Parque Zoológico de São

Paulo, nos termos do disposto no Capitulo "09 - Do Provimento
das Funções" do Edital de Concurso Público nº. 001/2005 e
seus Anexos, CONVOCA os candidatos classificados para
anuência quanto a admissão, apresentação de documentos e
realização de exames médicos admissionais, conforme regras a
seguir:

1 - Ficam convocados para contratação os candidatos habi-
litados, obedecendo rigorosamente a ordem de classificação,
relacionados no Anexo I.

2 - Os convocados deverão se apresentar no prazo de 03
(três) dias úteis a contar do primeiro dia útil a partir da publi-
cação deste Edital, na sede da Fundação Parque Zoológico de
São Paulo, sita à Av. Miguel Stéfano, nº. 4241 - Água Funda -
São Paulo - SP, no Setor de Pessoal, horário das 8:00 às 10:00
horas, munidos da documentação necessária, conforme especi-
ficado no Anexo II deste Edital.

3 - O não comparecimento nos dias e horários indicados,
bem como, a não apresentação dos documentos de comprova-
ção dos pré-requisitos, conforme Edital de Concurso, implicará
na perda definitiva do direito a vaga, qualquer que seja o moti-
vo alegado.

4 - Para admissão não serão aceitos protocolos de docu-
mentos.

5 - Os candidatos convocados serão encaminhados, após a
entrega da documentação, para exame médico admissional,
cujo resultado é condição indispensável para a contratação.

6 - O exame médico pré-admissional será exclusivamente
eliminatório e realizar-se-á com base nas atividades inerentes
ao cargo para o qual o candidato foi aprovado, considerando-
se as condições de saúde necessárias para exercício das mes-
mas.

7 - O exame médico será realizado em data, local e horário
pré-determinado, não podendo ser alterado.

8 - A ausência ao exame médico, eliminará o candidato do
Concurso Público.

9 - A inexatidão das informações prestadas ou a constata-
ção de irregularidades em documentos, ainda que verificadas
posteriormente, eliminará o candidato concursado.

ANEXO I - LISTA DE CONVOCAÇÃO
I - São Paulo
Opção: A01 - Auxiliar de Serviços Operacionais (São Paulo)
Inscrição Nome Documento Nascimento Class. Final
0200948-0 LUZIA CILENE CARDOSO BORATINO

126986253 30/01/1957 405
0200670-7 HELIO RICARDO CAPINAM DE OLIVEIRA

9782332-6 29/09/1957 406

Opção: B06 - Oficial Pintor
Inscrição Nome Documento Nascimento Class. Final
0100731-9 MARCIAL BERNAL 15896990X 10/06/1961 9
ANEXO II - DOCUMENTAÇÃO
1) Carteira de Trabalho e Previdência Social (original).
2) 3 (três) fotos 3x4 (recentes), datadas de até 6 (seis)

meses.
3) Carteira de Identidade (original acompanhado de cópia

simples).
4) Cadastro de Pessoa Física - CPF (original acompanhado

de cópia simples).
5) PIS/PASEP - se for inscrito (original acompanhado de

cópia simples).
6) Título de Eleitor e comprovante de haver votado na últi-

ma eleição - 2 turnos (original acompanhado de cópia simples).
7) Certificado de Reservista (original acompanhado de

cópia simples).
8) Comprovante de residência (original acompanhado de

cópia simples).
9) Comprovante de escolaridade (declaração de estabeleci-

mento de ensino regulamentado) exigido para o cargo (original
acompanhado de cópia simples).

10) Certidão de Nascimento (original acompanhado de
cópia simples).

11) Certidão de Casamento, se for casado ou Declaração
de Convivência Marital expedida por cartório (original acompa-
nhado de cópia simples).

12) Certidão de Nascimento dos filhos solteiros, menores
de 21 anos (original acompanhado de cópia simples).

13) Certidão Negativa de Antecedentes Criminais expedida
pela Secretaria de Segurança Pública da área de seu domicílio
(original).

14) Certidão expedida pelo órgão competente, indicando o
tipo de aposentadoria (somente para os aposentados em
cargo/emprego/função públicos, desde que os cargos estejam
previstos nas acumulações legais previstas pela Constituição
Federal) - original.

15) Certidão Negativa do Distribuidor Cível e Penal, caso
seja funcionário público, comprovando não ter sofrido, no exer-
cício de função pública, a imposição de sanções.

O presente Edital de Convocação encontra-se disponível no
site www.zoologico.sp.gov.br

E, para que chegue ao conhecimento de todos é expedido
o presente Edital.

São Paulo, 16 de abril de 2009.
Dr. Paulo Magalhães Bressan
Diretor Presidente

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO

REITORIA

ESCOLA DE ENFERMAGEM 
DE RIBEIRÃO PRETO
EDITAL ATAC/SCAPAC - 013/2009
ABERTURA DE INSCRIÇÕES AO CONCURSO PARA PROVI-

MENTO DE UM CARGO DE PROFESSOR DOUTOR, REFERÊNCIA
MS-3, EM RDIDP, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ENFERMA-
GEM GERAL E ESPECIALIZADA DA ESCOLA DE ENFERMAGEM
DE RIBEIRÃO PRETO DA UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.

A Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto da
Universidade de São Paulo torna público a todos os interessa-
dos que, de acordo com o decidido pela Congregação em sua
325ª sessão ordinária, realizada em 2/4/2009, estarão abertas
no período de 17/4/2009 a 15/6/2009, das 8 às 11 horas e das
14 às 17 horas, de 2ª a 6ª feira, em dias úteis, as inscrições ao
concurso público de títulos e provas para o provimento de um
cargo de Professor Doutor nº 1095897, claro nº 1069349, refe-
rência MS-3, em Regime de Dedicação Integral à Docência e à
Pesquisa (RDIDP), com o salário de R$ 6.325,31 (Seis mil, tre-
zentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos), junto ao
Departamento de Enfermagem Geral e Especializada, com base
nos programas das disciplinas ERG-225 Fundamentos de
Enfermagem, ERG-343 Cuidado Integral em Saúde III, ERG-115
Fisiologia, ERG-203 Fisiologia, nos termos do artigo 125, pará-
grafo 1º do Regimento Geral da USP e o respectivo conteúdo
programático que segue:

Ciclo cardíaco e avaliação da freqüência e características
do pulso na assistência de enfermagem.

Princípios da administração de medicamentos intravenosos
e assistência de enfermagem.

Fisiologia do sistema urinário e assistência de enfermagem
na eliminação urinária.

Fisiologia do sistema digestório e assistência de enferma-
gem a pacientes com dieta enteral.

Mecanismos de regulação da pressão arterial e sua medida
para assistência de enfermagem.

Regulação do volume de líquidos pelo sistema renal e
assistência de enfermagem.

Assistência de enfermagem a indivíduos com alterações na
função cardiovascular.

Fisiologia do sistema digestório e assistência de enferma-
gem na eliminação intestinal.

Regulação da temperatura corpórea e assistência de enfer-
magem na mensuração da temperatura.

Controle da ventilação e avaliação da freqüência respirató-
ria na assistência de enfermagem.

O concurso será regido pelo disposto no Estatuto e no
Regimento Geral da Universidade de São Paulo (Resolução
3.461, de 7/10/1988 e 3.745, de 19/10/1990) e Regimento da
Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP (Resolução 4.084,
de 14/06/94).

1. As inscrições serão feitas na Seção de Apoio Acadêmico
da Escola de Enfermagem de Ribeirão Preto/USP, à Avenida
Bandeirantes, 3900, devendo o candidato apresentar requeri-
mento dirigido à Diretora da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto/USP, contendo dados pessoais e área de conhecimento
(especialidade) do Departamento a que concorre, acompanha-
do dos seguintes documentos:

I - memorial circunstanciado, em dez cópias, no qual sejam
comprovados os trabalhos publicados, as atividades realizadas
pertinentes ao concurso e as demais informações que permitam
avaliação de seus méritos;

II - prova de que é portador do título de Doutor outorgado
pela USP, por ela reconhecido ou de validade nacional ou fazer
prova de pedido de reconhecimento junto aos órgãos compe-
tentes;

III - prova de quitação com o serviço militar para candida-
tos do sexo masculino;

IV - título de eleitor e comprovante de votação da última
eleição, prova de pagamento da respectiva multa ou a devida
justificativa.

Parágrafo primeiro - Os docentes em exercício na USP
serão dispensados das exigências referidas nos incisos III e IV,
desde que as tenham cumprido por ocasião de seu contrato ini-
cial.

Parágrafo segundo - Os candidatos estrangeiros serão dis-
pensados das exigências dos incisos III e IV, devendo apresen-
tar cópia de visto temporário ou permanente, que faculte o
exercício de atividade remunerada no Brasil.

Parágrafo terceiro - No ato da inscrição, os candidatos
deverão entregar a documentação acondicionada em pastas,
com indicação dos números dos documentos contidos em cada

uma delas, juntamente com uma lista dos referidos documen-
tos.

2. As inscrições serão julgadas pela Congregação, em seu
aspecto formal, publicando-se a decisão em edital.

Parágrafo único - O concurso deverá ser realizado no prazo
de trinta a cento e vinte dias, após a aceitação das inscrições,
que será contado a partir da data da publicação no Diário
Oficial, de acordo com o artigo 134, parágrafo único do
Regimento Geral da USP e Resolução 4320, de 13/11/96.

3. As provas constarão de:
I - julgamento do memorial com prova pública de arguição

(peso 4,0);
II - prova didática (peso 4,0);
III - prova escrita (peso 2,0).
4. O julgamento do memorial, expresso mediante nota glo-

bal, incluindo arguição e avaliação, deverá refletir o mérito do
candidato.

Parágrafo primeiro - No julgamento do memorial, a
Comissão apreciará:

I - produção científica, literária, filosófica ou artística;
II - atividade didática universitária;
III - atividades relacionadas à prestação de serviços à

comunidade;
IV - atividades profissionais ou outras, quando for o caso;
V - diplomas e outras dignidades universitárias.
5. A prova didática será pública, com a duração mínima de

quarenta e máxima de sessenta minutos e versará sobre o pro-
grama das disciplinas base do concurso, acima mencionado,
nos termos do artigo 137 do Regimento Geral da USP.

Parágrafo primeiro - O sorteio do ponto será feito vinte e
quatro horas antes da realização da prova didática.

Parágrafo segundo - O candidato poderá utilizar o material
didático que julgar necessário.

Parágrafo terceiro - O candidato poderá propor substitui-
ção dos pontos, imediatamente após tomar conhecimento de
seus enunciados, se entender que não pertencem ao programa
do concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano,
sobre a procedência da alegação.

6. A prova escrita, que versará sobre assunto de ordem
geral e doutrinária, será realizada de acordo com o disposto no
artigo 139 e seu parágrafo do Regimento Geral da USP.

I - a comissão organizará uma lista de dez pontos, com
base no programa de concurso e dela dará conhecimento aos
candidatos vinte e quatro horas antes do sorteio do ponto;

II - sorteado o ponto, inicia-se o prazo improrrogável de
cinco horas de duração da prova;

III - durante sessenta minutos, após o sorteio, será permiti-
da a consulta a livros, periódicos e outros documentos biblio-
gráficos;

IV - as anotações efetuadas durante o período de consulta
poderão ser utilizadas no decorrer da prova, devendo ser feitas
em papel rubricado pela comissão e anexadas ao texto final;

V - a prova, que será lida em sessão pública pelo candida-
to, deverá ser reproduzida em cópias que serão entregues aos
membros da comissão julgadora, ao se abrir a sessão;

VI - cada prova será avaliada pelos membros da comissão
julgadora, individualmente.

Parágrafo único - O candidato poderá propor a substituição
de pontos, imediatamente após tomar conhecimento de seus
enunciados, se entender que não pertencem ao programa do
concurso, cabendo à comissão julgadora decidir, de plano,
sobre a procedência da alegação.

7. O ingresso do docente em RDIDP é condicionado à apro-
vação da CERT, na forma da Resolução 3533/89 e demais dis-
posições regimentais aplicáveis.

8. O concurso terá validade imediata, exaurindo-se com a
nomeação do candidato aprovado.

Maiores informações, bem como as normas pertinentes ao
concurso, encontram-se à disposição dos interessados na Seção
de Apoio Acadêmico da Escola de Enfermagem de Ribeirão
Preto da Universidade de São Paulo, no endereço acima indica-
do.

ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA 
LUIZ DE QUEIRÓZ
ESCOLA SUPERIOR DE AGRICULTURA "LUIZ DE QUEIROZ"
Edital/025-2009
Comunicado
Abertura de inscrições da Etapa de Estágio Supervisionado

em Docência (EESD) do Programa de Aperfeiçoamento de
Ensino (PAE).

De conformidade com a Portaria GR-3.588, de 10.05.2005,
as inscrições para o preenchimento de 241 (duzentas e quaren-
ta e uma) vagas referentes às disciplinas a serem lecionadas no
2º semestre de 2009, estarão abertas no período de 23/04/09 à
12/05/09, de segunda à sexta-feira, das 13h30 às 17h30, no
Serviço de Pós-Graduação da ESALQ.

Poderão se candidatar para participar da EESD/PAE os alu-
nos regularmente matriculados em Programas de Pós-
Graduação, cursos de mestrado e doutorado da Universidade
de São Paulo. É pré-requisito ter concluído a Preparação
Pedagógica na USP.

O aluno somente poderá se inscrever em uma única disci-
plina dentre as relacionadas no site
http://www.esalq.usp.br/pg/pae–disciplinas.htm

No ato da inscrição o candidato deverá apresentar os
seguintes documentos, impressos frente e verso: a) Ficha de
Inscrição (disponível no site:
http://www.esalq.usp.br/pg/pae.htm); b) 2 (duas) vias do Plano
de Trabalho (elaborar em, no máximo, 2 páginas, as atividades
a serem desenvolvidas durante o estágio; o mesmo não poderá
ser alterado após a seleção e deverá ser assinado pelo aluno e
supervisor responsável); c) Ficha do aluno atualizada se for de
outra unidade; d) Autorização para participar do estágio, caso
seja bolsista FAPESP; e) Declaração de ciência da portaria e
diretrizes do PAE (disponível no site:
http://www.esalq.usp.br/pg/docs/pae–declaracao.pdf).

As atividades do aluno deverão ser compatíveis com suas
atividades na pós-graduação e terão a carga horária máxima
de 6 horas semanais.

Ao término do estágio o aluno deverá elaborar
RELATÓRIO detalhado (disponível no site
http://www.esalq.usp.br/pg/docs/pae–est.doc) de todas as ati-
vidades realizadas no decorrer do estágio que deverá ser assi-
nado e acompanhado de uma FICHA DE AVALIAÇÃO do
supervisor (disponível no site
http://www.esalq.usp.br/pg/docs/pae–sup.doc), o qual será
avaliado pela Comissão Coordenadora do PAE.

A conclusão do Estágio Supervisionado em Docência dará
direito a um certificado de participação e à obtenção de 02
(dois) créditos especiais.

O aluno que não apresentar o Relatório dentro do prazo
determinado perderá o direito ao certificado, aos créditos
especiais e não poderá participar de uma nova seleção. Caso
seja bolsista da Demanda Social/CAPES, deverá repetir a ativi-
dade para atender às exigências da Agência.

A seleção será feita de acordo com os critérios:
1. Análise do Plano de Trabalho e da Ficha de Inscrição

(obrigatório o preenchimento de todos os campos);
2. Bolsistas DS/CAPES dos Programas da ESALQ e

Interunidades;
3. Estar na fase intermediária do curso;
4. Desempenho Acadêmico (Histórico Escolar);
5. Menor número de participações na EESD/PAE. 
Maiores informações no site: www.esalq.usp.br/pg

FACULDADE DE CIÊNCIAS
FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO
FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO

PRETO
COMUNIDADO DE ENCERRAMENTO
A Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto

da USP comunica o encerramento do Processo Seletivo para a
função de ESPECIALISTA EM LABORATÓRIO, nas áreas de
Bioequivalência e Equivalência Farmacêutica, iniciado com a
publicação do Edital SCPES/FCFRP 039/2007 de Abertura de
Processo Seletivo e Convocação para Provas no Diário Oficial do
Estado de São Paulo de 12/10/2007, tendo em vista que a única
candidata classificada já foi convocada, conforme publicação
no Diário Oficial do Estado de São Paulo de 04/01/2008.

FACULDADE DE MEDICINA
FACULDADE DE MEDICINA DA USP - EDITAL

ATAC/FM/20/2009 - RELAÇÃO DE CANDIDATOS INSCRITOS EM
2009 NO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO DE PROFESSOR
COLABORADOR MÉDICO.

O Diretor da Faculdade de Medicina da Universidade de
São Paulo torna público o deferimento das seguintes inscrições
dos candidatos ao Processo de Credenciamento de Professor
Colaborador Médico:

DEPARTAMENTO DE CARDIOPNEUMOLOGIA
Disciplina de Cardiologia - 5 vagas
1. Edmundo Arteaga Fernández
2. Marcelo Luiz Campos Vieira 
3. Ivana Antelmi
4. Claudia Yanet San Martín de Bernoche 
Disciplina de Cirurgia Torácica e Cardiovascular - 4 vagas
1. José de Lima Oliveira Junior
2. Ricardo Mingarini Terra
3. Eduardo de Campos Werebe
4. Arlindo de Almeida Riso
DEPARTAMENTO DE CLÍNICA MÉDICA
Disciplina de Clínica Geral e Propedêutica - 6 vagas
1. Rodolfo Milani Júnior
2. Mario Ferreira Junior
3. Keila Tomoko Higa Taniguchi
Disciplina de Geriatria - 6 vagas
Maria do Carmo Sitta

Disciplina de Imunologia Clínica e Alergia - 5 vagas
1. Carlos Roberto de Medeiros
2. Andrea Cohon
3. Esper Georges Kallás
4. Rosana Câmara Agondi Leite
5. Verônica Porto Carreiro de Vasconcellos Coelho
6. Cristina Maria Kokron
Disciplina de Reumatologia - 2 vagas
Samuel Katsuyuki Shinjo

Disciplina de Endocrinologia e Metabologia - 6 vagas
1. Luciani Renata Silveira de Carvalho
2. Sorahia Domenice
3. Ivo Jorge Prado Arnhold
4. Tânia Aparecida Sartori Sanchez Bachega
DEPARTAMENTO DE OFTALMOLOGIA E OTORRINOLARIN-

GOLOGIA
Disciplina de Oftalmologia - 5 vagas
1. Milton Ruiz Alves
2. Joyce Hisae Yamamoto Takiuti
3. Ruth Miyuki Santo
4. Maria Aparecida Onuki Haddad
5. Amaryllis Avakian
Disciplina de Otorrinolaringologia - 6 vagas
Robinson Koji Tsuji

DEPARTAMENTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA
Disciplina de Ortopedia Especializada - Área de Medicina

Esportiva - 1 vaga
André Pedrinelli 

Disciplina de Ortopedia Especializada - Área de Joelho - 3
vagas

1. Márcia Uchoa de Rezende
2. José Ricardo Pécora
3. Roberto Freire da Mota e Albuquerque
Disciplina de Ortopedia Especializada - Área de

Ombro/Cotovelo - 4 vagas
1. Arnaldo Amado Ferreira Neto
2. Eduardo Benegas
3. Raul Bolliger Neto
Disciplina de Ortopedia Especializada - Área de Quadril - 2

vagas
Henrique Antonio Berwanger de Amorim Cabrita

Disciplina de Ortopedia Especializada - Área de
Pé/Tornozelo - 2 vagas

Marcos Hideyo Sakaki
Disciplina de Ortopedia Especializada - Área de

Reconstrução - 1 vaga
Walter Hamilton de Castro Targa

Disciplina de Ortopedia Geral - Área de Artroplastia Quadril
- 3 vagas

José Ricardo Negreiros Vicente
Disciplina de Ortopedia Geral - Área de Anatomia

Patológica - 1 vaga
Claudia Regina Gomes Cardim Mendes de Oliveira 

Disciplina de Ortopedia Geral - Área de Infecções - 1 vaga
Ana Lúcia Lei Munhoz Lima

Disciplina de Ortopedia Geral - Área de Doenças
Osteometabólicas - 1 vaga

Caio Gonçalves de Souza
Disciplina de Coluna Vertebral - Área de Cervical/TRM - 2

vagas
Alexandre Fogaça Cristante

Disciplina de Ortopedia Pediátrica - Área de Ortopedia
Pediátrica - 3 vagas

1. Rui Maciel de Godoy Junior
2. Nei Botter Montenegro
Disciplina de Trauma/Mão e Micro - Área de Mão/Micro - 4

vagas
1. Marcelo Rosa de Rezende
2. Luiz Koiti Kimura
Disciplina de Trauma/Mão e Micro - Área de Fisiatria - 4

vagas
1. Pérola Grinberg Plapler 
2. Marta Imamura
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA
Disciplina de Hematopatologia - 1 vaga
Sheila Aparecida Coelho Siqueira

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
Disciplina de Pediatria Clínica - 4 vagas
Vera Hermina Kalika Koch

Disciplina de Cirurgia Pediátrica - 2 vagas
1. Ana Cristina Aoun Tannuri
2. Nelson Elias Mendes Gibelli
3. Manoel Carlos Prieto Velhote
NÃO HOUVE CANDIDATOS INSCRITOS NAS SEGUINTES

ÁREAS:
Disciplina de Nefrologia - Departamento de Clínica Médica

- 6 vagas
Área de Gestão em Saúde: Gestão e Informação Hospitalar

- Departamento de Medicina Preventiva - 3 vagas
Disciplina de Ortopedia Geral - Área de Prótese -

Departamento de Ortopedia e Traumatologia - 1 vaga
Disciplina de Ortopedia Geral - Área de Reumatologia -

Departamento de Ortopedia e Traumatologia - 1 vaga
Disciplina de Ortopedia Geral - Área de Afecções

Paralíticas - Departamento de Ortopedia e Traumatologia - 2
vagas 

Diário Oficial Poder Executivo - Seção Isexta-feira, 17 de abril de 2009 São Paulo, 119 (72) – 157


